
VÝPIS ZE STANOV ČZS PLATNÝCH OD 1. 1. 2020 
 

ČÁST PÁTÁ 
ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK SVAZU NEBO JEHO ORGANIZAČNÍCH 

JEDNOTEK 
  
  

§ 35  
Zrušení  

  
  (1) Svaz nebo jeho organizační jednotky se zrušují právním jednáním, rozhodnutím soudu 
nebo z dalších důvodů stanovených zákonem. Zrušením svazu se zrušují i organizační 
jednotky svazu a další svazové instituce. 
  
  (2) Dobrovolným zrušením s likvidací může dojít ke zrušení 

a. základní organizace rozhodnutím členské schůze, 
b. územního sdružení rozhodnutím konference územního sdružení podle ust. § 18 písm. 

j) nebo rozhodnutím rady územního sdružení podle ust. § 19 odst. 2, 
c. svazu rozhodnutím sněmu. 

  (3) Rada územního sdružení může rozhodnout o zrušení základní organizace s likvidací, je-li 
základní organizace  

a. nefunkční a po dobu více jak dvou let nevyvíjí žádnou činnost, 
b. nezapojuje-li se do činnosti územního sdružení, nebo 
c. vykonává svoji činnost v rozporu se stanovami, vnitrosvazovými normami nebo 

jinými právními předpisy. 

  (4) Republiková rada může rozhodnout o zrušení územního sdružení s likvidací z důvodů 
uvedených v odstavci 3 písm. a) a c) nebo zaniknou-li potřeby, pro které územní sdružení 
vzniklo. 
  
  (5) Zrušení základní organizace, územního sdružení nebo svazu s likvidací podle odstavce 2, 
3 a 4 se provede pouze v případě, že základní organizace, územní sdružení nebo svaz vlastní 
majetek. V případě, že základní organizace, územní sdružení nebo svaz nevlastní majetek, 
nemá žádné závazky ani pohledávky, se provede zrušení bez likvidace. 
  
   

§ 36 
Likvidace 

  
  (1) Likvidace majetku svazu nebo organizačních jednotek se provádí vždy při zrušení svazu 
s likvidací. Svaz, nebo organizační jednotka vstupuje do likvidace dnem, kdy je zrušena. 
Vstup do likvidace a likvidátor se zapisují do veřejného rejstříku. 
  
  (2) Účelem likvidace je vypořádat majetek zrušeného svazu nebo organizační jednotky, 
vyrovnat dluhy věřitelům a naložit s čistým majetkovým zůstatkem, jenž vyplyne z likvidace 
(likvidační zůstatek). 
  

Acer
Zvýraznění



  (3) Likvidátora povolá statutární orgán zanikajícího svazu nebo organizační jednotky. 
  
  (4) Nelze-li povolat likvidátora jinak, jmenuje soud likvidátorem i bez jeho souhlasu 
některého z členů statutárního orgánu. Není-li to možné, jmenuje soud likvidátorem i bez jeho 
souhlasu některého člena zanikajícího subjektu. 
  
  (5) Likvidátor nabídne likvidační zůstatek základní organizace právním subjektům v tomto 
pořadí 

a. členům svazu zrušené základní organizace v rozsahu jakým se podíleli na pořízení 
majetku, 

b. nástupnické základní organizaci, 
c. územnímu sdružení, 
d. svazu jako celku. 

  
  (6) Likvidátor nabídne likvidační zůstatek územního sdružení právním subjektům v tomto 
pořadí 

a. základním organizacím, které jsou členy územního sdružení, 
b. svazu jako celku. 

  
  (7) Nelze-li s likvidačním zůstatkem naložit podle odstavce 5 a 6, nabídne likvidátor 
likvidační zůstatek 

a. spolku s účelem obdobným, není-li to možné 
b. obci, na jejímž teritoriu má organizační jednotka svazu sídlo;  

Nepřijme-li obec nabídku do dvou měsíců, nabývá likvidační zůstatek kraj, na jehož teritoriu 
má organizační jednotka sídlo. 
  

  
§ 37 

Zánik 
  
(1) Základní organizace, územní sdružení nebo svaz zaniká dnem výmazu z veřejného 
rejstříku.(2)Svaz nezanikne dříve, než zaniknou všechny jeho organizační jednotky. 


